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Woo-verzoek (Wet Open Overheid)

* = invoer verplicht

 

Particulier of organisatie Particulier

Voornaam

Achternaam

Straat Huisnr

Postcode Plaats

 

Wij willen graag uw e-mailadres en telefoonnummer om snel contact met u op te
kunnen nemen. Dit vergemakkelijkt een zorgvuldige afhandeling.

Telefoonnummer  

E-mailadres @hotmail.com

 

Welke documenten wilt u ontvangen van de provincie Noord-Holland?
Als u niet weet in welk document de door u gewenste informatie staat,
beschrijf dan het onderwerp zo duidelijk mogelijk.

Ik wil alle persoonlijke communicatie van de communicatie afdeling van de
provincie Noord-Holland.

 

Heeft u dit verzoek ook bij andere overheden/bestuursorganen ingediend?

Nee



POSTBUS 3007 | 2001 DA HAARLEM

Betreft: besluit op uw Woo-verzoek   

Geachte heer ,

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

CZ/JZ/WCD

Telefoonnummer +3123514

woo@noord-holland.nl
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Verzenddatum

Kenmerk

1917201/1929144

Uw kenmerk

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143

Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
Kvk-nummer 34362354
Btw-nummer NL.0010.03.124.B.08

Op 14 oktober 2022 hebben wij uw verzoek op grond van de Wet open 
overheid (hierna: Woo) ontvangen, waarin u informatie vraagt over ‘alle
persoonlijke communicatie van de communicatie afdeling van de 
provincie Noord-Holland’. 

Verloop van de procedure
Op 18 oktober 2022 is per mail aan u verzocht om uw telefoonnummer
te delen zodat er telefonisch contact kan plaatsvinden over uw verzoek. 
U heeft hier geen gehoor aan gegeven.

Op 24 oktober 2022 is per mail aan u gevraagd om aan te geven over 
welke publiek taak (bestuurlijke aangelegenheid) u informatie zoekt. Uit 
het verzoek zoals dat nu door u is geformuleerd is dit niet op te maken. 
Daarbij is aangegeven dat zonder deze informatie uw verzoek niet in
behandeling kan worden genomen. Op deze mail heeft u niet 
gereageerd. 

Op 1 november 2022 is wederom een mail gestuurd waarin is verzocht 
om binnen één week aan te geven over welke publieke taak u informatie 
zoekt. Tot op heden heeft u niet gereageerd op deze mail. 

Besluit
Wij hebben besloten om uw verzoek af te wijzen.

Motivering 
U verzoekt om “alle persoonlijke communicatie van de communicatie 
afdeling van de provincie Noord-Holland.”

Uit de formulering van uw verzoek is niet op te maken over welke 
publieke taak u informatie zoekt. 

In de Woo, artikel 1.1 en artikel 2.1, is bepaald dat alle informatie welke 
verband houdt met de publieke taak van, in dit geval, de provincie 
Noord-Holland, op te vragen is. Uw verzoek ziet echter op de 
persoonlijke communicatie van medewerkers van de sector 
Communicatie en kan dus zonder nadere toelichting niet worden 
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geacht te zijn gericht op een publieke taak die verband houdt met de 
provincie Noord-Holland.

Wijze van openbaarmaking
Het besluit en uw verzoek worden in geanonimiseerde vorm binnen 
enkele dagen na verzending van deze brief gepubliceerd op onze 
website, www.noord-holland.nl/woo.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen, 

sectormanager Juridische Zaken

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.

Bezwaarclausule

Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending, 
uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen.
Het bezwaarschrift kunt u sturen aan gedeputeerde staten van Noord 
Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor - en 
adviescommissie, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Wij verzoeken u om 
in uw bezwaarschrift het telefoonnummer te vermelden waarop u 
overdag bereikbaar bent. Ook kunt u voor meer informatie de 
provinciale website bezoeken: www.noord-holland.nl.

Indien u bezwaar heeft ingediend is het mogelijk gebruik te maken van 
een minder formele procedure: een gesprek tussen u en medewerkers 
die namens het college van gedeputeerde staten deelnemen. Indien uw 
bezwaar zich hiervoor leent, wordt contact met u opgenomen, maar u 
kunt hier ook zelf om verzoeken . Een gesprek tast uw rechten als 
bezwaarmaker niet aan.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift 
ingediend. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u 
bij een spoedeisend belang een voorlopige voorziening vragen bij de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland.
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